NAV Hjelpemiddelsentral Østfold

Nyhetsbrev april 2019
20.mars møtte vi representanter fra Fredrikstad
kommune og mottakssted FASVO. Her diskuterte vi
blant annet om ulike tiltak rundt lokalt lager og en
«langdag» i uka vil gi et bedre tilbud og en bedre
brukeropplevelse.

God påske!
Onsdag 17.04.19 stenger vi kl. 1200.

Tjenesteutvikling
og
samarbeid har preget våren!
01.mars møtte vi representanter i Indre Østfold
kommune og diskuterte felles utfordringer og løsningsmuligheter. De starter sin virksomhet for fullt
01.01.20. Vi diskuterte blant annet muligheten for
at spredte fagressurser i små stillingsbrøker i dagens fem kommuner, ved å samles kan styrke tilbudet til brukerne. Ett felles mottakssted i den nye
kommunen ble også drøftet.

Fra Fredrikstad kommune deltok Anikken Claussen; teamleder fysio- og
ergoterapi, Thomas Andersen; fagkoordinator og Talette B. Halstensen;
virksomhetsleder mestring, habilitering og rehabilitering. Fra FASVO
deltok Julie K. Jensen; avdelingsleder hjelpemiddel, Morten Huth; daglig
leder og Truls R. Jensen: avdelingsleder. Fra NAV Hjelpemiddelsentral
Østfold deltok Eva Kjølstad, avdelingsdirektør, Linda Båssvik, teknisk
ordrekontor, Tone Arnesen, lager, Ann-Kristin Johansen; kundemottak
og Anne Mette Følkner; avdelingsleder og fotograf for anledningen.

03. april fikk vi besøk av teamet fra Hjelpemidler
og tilrettelegging som vil utvikle nye løsninger for
digitale hjelpemiddelsøknader De var opptatt av
det meste: hvordan vi jobber og hvorfor vi gjør
som vi gjør.

Erik Flobak; seksjonsleder eiendom, Carina Kolnes; teamleder/ergoterapeut innovativ rehabilitering, Oddvar Sydengen; enhetsleder drift/hjelpemidler, Reidun Heksem; seksjonsleder hjemmebaserte tjenester, Hilde
Branding; kommunaldirektør, Ann-Lise Ringerike; seksjonsleder samskaping, Kristian Devold; seksjonsleder behandling og mestring; alle fra
den nye Indre Østfold kommune er foreviget med Eva Kjølstad; avdelingsdirektør, Roar Sætervoll avdelingsleder og Anne Mette Følkner avdelingsleder- alle fra NAV Hjelpemiddelsentral Østfold.

Mariel Sletten, Trygve Kalvenes, Kristin Egeland, Jesper Hagen, Gry
Kval, Carl Henrik Liljegren, Nina Khalayli og May Britt Blymke er entusiaster.

08. april ble medlemsmøte i Handikappede Barns
Foreldreforening (HBF) Østfold avholdt på Hjelpemiddelsentralen. I året som har gått har vi samarbeidet med foreningen rundt tjenesteutvikling. Foreldrene hadde ønsket opplæring på rullestoler og
sykler; hva man kan gjøre selv, hvordan bestille deler osv. Vi hadde en åpen dialog og opplevde at
stemningen
var
god.

Tilskudd til tilpasning er f.o.m. 2020
kommunens ansvar – hva betyr
det?
Få av dagens boliger har
tilgjengelig standard.
Dette er en utfordring når
vi skal bli flere eldre og
personer med tilretteleggings- og hjelpemiddelbehov i nær fremtid. Her kan du se et boligseminar i
opptak med innlegg som dreier seg om dette aktuelle temaet fra bl.a. NAV, Husbanken og KS.

Ny rapport: Et godt bad forlenger livet (i egen
På bildet: styremedlemmer i Østfold HBF: Roger Brennvall, Øyvind
Lindås, Beate Molander, Merete Pedersen, Rita Kirkbakk, Fredrik Fjeld
Johansen og Runar Tønnesen.

Ny veileder om lydmiljø i skoler
Her finner du veilederen som er utarbeidet av Universell Utforming AS

Mange nye fagartikler
På www.kunnskapsbanken.net. er det nå mange
nye artikler:
Spill musikk med øynene eller brytere

bolig) fra kommunal og moderniseringsdepartementet gir råd om fysiske hindre i boliger, og om
tiltak for å fjerne dem

Hjelpemiddelmesse

i Kongstenhallen onsdag 24. april 2019 - 10:00 - 15:00. NAV Hjelpemidler og tilrettelegging vil delta. Les mer om messen
her.

Bruk bestillingsordningen for enkle
hjelpemidler!

To spørsmål om arbeidsinkludering

Nyttige lenker

Utøvelse av skjønn – på brukernes premisser?

Sjekk Kurskalender HMS Østfold

Hørselshemmede bruker i liten grad kommunikasjonshjelpemidler i jobb

Om hjelpemidler på nav.no:
•
•
•
•

Hvordan er det å ha en servicehund?
Nettbaserte kurs om ASK
Hold deg oppdatert ved å abonnere på nyhetsvarsel når det legges ut nye artikler på kunnskapsbanken.

Rett løsning:

Tjenester og produkter
Hva har du vansker med?
Hvor trenger du hjelp?
Hvordan søke?

Fagstoff og opplæringsmateriell finner du på
www.kunnskapsbanken.net.

Drivaggregat eller elektrisk rullestol. Når velger vi
hva? Her kan du lese mer.

Informasjon om produkter finner du i
www.hjelpemiddeldatabasen.no.

NAV viderefører ordningen med
støtte til komfyrvakt Les mer her.

Her finner du tidligere nyhetsbrev.
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